
Número 267               Any XXII              NOVEMBRE 2008

MARIA DE LA SALUT

LA TRADICIÓ DE FER BUNYOLS
PER LES VERGES NO ES PERD

LA BOIRA TAPA LA MOLA DE
PLANÍCIA



FENT CARRERANY -     (226) Novembre 2008

EQUIP DE REDACCIÓ:

Magí Ferriol Bauzà
Joan Gelabert Mas
Joan Gual Bergas
Miquel Morey Mas
Onofre Sureda Ribas

HAN PARTICIPAT EN AQUEST NÚMERO:

EDITA: Associació Cultural FENT CARRERANY
Sant Miquel, 11      07519- Maria de la Salut

IMPRIMEIX: Gràfiques Gelabert
                        Sa Pobla

Nº DEPÒSIT LEGAL: PM-457/1986

La redacció de Fent Carrerany
no es fa responsable de les
opinions dels qui hi escriuen

Editorial i sumari ................................ 2
Excursió al refugi dels Tossals Verds.. 3
Sopar solidari: Apadrinaments ............ 3
Sa Xerradeta amb l'amo en Xesc i madò
Apol·lònia, el matrimoni més vell de Maria 4
Va d'eclipsis ........................................ 8
Protecció Civil de Maria de la Salut ... 8
Sopar de l'Associació contra el Càncer .... 9
I concurs de redacció festes de la Mare
de Déu: lliurament de premis ............ 10
Notícies de Sisràdio.cat .................... 11
ArtFutura 2008 premia la UIB .......... 11
Bullit de Notícies .............................. 12
Demografia. Telèfons d'interès ......... 14
Poemes i gloses ................................. 15
El temps. Horaris del tren i bus ........ 15
Fent Carrerany fa vint anys .............. 16
A Almeria hi ha un poble que es diu
Maria ................................................. 17
Setembre. Qui dies passa... ............... 18
Escoles Viatgeres: Ruta de Galícia ... 20
8a. Volta internacional a Menorca .... 22
Temporada 08-09 de futbol ............... 23
Cercant Planícia (Banyalbufar) ............. 24

FOTOGRAFIES:
Magí Ferriol
Antoni Fiol
Calina Garriga
Joan Gelabert
Gabriel Genovard
Ángeles Toro

EDITORIAL
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Sumari

Antoni Fiol, Francesca Mas Ximenis, Agrupació de Voluntaris de
Protecció Civil de Maria, Junta Local de l'Assiciació Espanyola contra
el cèncer, Ángeles Toro, Calina Garriga i Josep Ferriol Torelló.

Lloc Web:
www.fentcarrerany.cat
correu electrònic:

   fentcarrerany@premsaforana.cat

Dos són els temes que enguany ja hem tractat en aquesta editorial, però que
necessiten que hi tornem perquè els dos s’han accentuat al llarg d’aquest darrer terç
de l’any.

El primer fa referència a la crisi econòmica, una crisi que ja ningú amaga,
que no se sap el temps que durarà, ni l’abast de la seva incidència sobre diversos
sectors socials i econòmics del país.  Tota crisi econòmica, aquest cop estesa per tot
arreu per obra i gràcia de la globalització de les estructures econòmiques, sol afectar,
i fort, els sectors més en precari de la nostra societat: els assalariats, les petites
empreses abastidores de les més grans i tot aquell sector de gent que acaba d’arribar
entre nosaltres i que encara no s’ha consolidat ni socialment, ni econòmicament. És
cert que la nostra societat ha consolidat una prestació de serveis socials que permet
garantir una certa ajuda als sectors més necessitats, en èpoques com l’actual, i en
aquest sentit les mesures extraordinàries dels governs central i autonòmic pareix
que van per aquí. Això no obstant (i ja en parlàvem en la nostra editorial dedicada a
aquest mateix tema) l’evidència que la crisi ja ha arribat fins i tot a poblets com el
nostre, la podem veure pegant una ullada a la plaça en dia feiner. El nombre de
persones en edat de treballar (sobretot població immigrant) que pul·lulen desocupats
per la plaça ha augmentat espectacularment. Sectors com la construcció, sobretot, i
altres com els serveis, han estat els primers a rebre.

Davant d’aquest fet és cert que el marge de maniobra de què disposa un
ajuntament com el nostre és ben petit i que difícilment pot anar més enllà d’una
bona disposició a donar una mà a la gent que més ho necessiti, però com que els
serveis socials municipals són els que tenen el contacte més directe i immediat amb
aquests sectors afectats pel problema i els primers que els poden detectar, convendria
que s’avançassin i atuassin de dinamitzadors de solucions, sobretot perquè molts
dels afectats desconeixen els camins que han de seguir davant de situacions com
aquesta.

L’altre tema, i això que diguérem que ja no en parlaríem pus, és el que afecta
els nostres representants a la cambra parlamentària autonòmica. La imputació d’un
diputat d’UM, pertanyent aquesta vegada a la majoria que sosté l’actual equip de
govern, per delictes de prevaricació i abús de poder, és un cop massa dur a la
honorabilitat de la majoria de representants dels diferents partits polítics. És cert
que el seu partit l’ha expulsat i que això ha suposat que UM perdés la condició de
grup parlamentari, però ja són massa cops, per a un cos tan dèbil com és la nostra
actual cambra autonòmica.

Cal que la gent, els votants en definitiva, ho tenguin ben present. Que siguin
capaços de veure com actuen els diferents partits polítics davant de situacions com
aquestes, quines decisions prenen, com valoren les imputacions dels seus membres
i allò que fan per evitar-ho. La transparència dels càrrecs electes en l’exercici de la
seva gestió (servidors del cosa pública) ha de ser total i s’han d’establir els
mecanismes de control ( a l’abast de tots els altres partits i de l’opinió pública) que
evitin que facin un ús partidista dels doblers de tothom. Només així s’evitarien
espectacles com els que s’han viscut en aquesta darrera legislatura i que ara han
sortit a la llum. Tots, els partits polítics els primers, i els ciutadans en general, hi
sortirem guanyant.
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Com ja sabeu des de fa uns anys la nostra
Associació col·labora amb una ONG que duu
endavant programes de solidaritat amb Nicaragua.
Concretament feim un sopar per recollir fons i els
enviam a l’entitat solidària perquè faciliti que nins
d’una zona d’aquell país puguin tenir assistència
sanitària, escolarització i una vida més digna en una
zona particularment deprimida de Centre-amèrica.

El sopar enguany el farem com ja és habitual a
Cas Padrí Toni i serà divendres dia 12 de desembre a

les 9 del vespre. Ja podeu començar a reservar-vos
aquest vespre i acompanyar-nos en una causa noble i
solidària com aquesta. El preu del tiquet del sopar és
de vint euros. Reservau el vostre tiquet posant-vos
en contacte amb qualsevol membre de la junta
directiva o del Consell de Redacció de la revista.

En aquests moments tenim cinc criatures
apadrinades que gaudeixen d’unes condicions de vida
millor, gràcies a la vostra solidaritat.

Vos hi esperam!

El proper dia 23 de novembre tenim previst anar
al Refugi d'Es Tossals Verds. Partirem de Maria a les nou
del matí en cotxes particulars. Els qui volguem dinar allà
(menú 10,50 euros), ens ho heu de comunicar abans de
dia 16.

EXCURSIÓ AL REFUGI DELS TOSSALS VERDS

SOPAR SOLIDARI: APADRINAMENT DE NINS DE NICARAGUA

El refugi es troba situat dins la finca pública de
Tossals Verds, al sud-oest d’Escorca, de 578 ha d’extensió,
i és propietat del Consell de Mallorca des del 1986.
Aquesta propietat constitueix una mostra representativa
de la utilització de la pedra en sec per bastir
infraestructures i per ordenar l’espai agrícola i ramader
de les explotacions de la serra de Tramuntana.

Des del refugi es poden realitzar nombroses
excursions, travesses i ascensions al puig de Tossals Verds
(1.115 m.) i al puig d’en Galileu. Així mateix aquests
itineraris permeten conèixer un important patrimoni
etnològic i naturalístic. Es pot gaudir de costers rocallosos
conreats d’olivar gràcies a les marjades, de marges
(parats) que servien per deturar l’empemta de l’aigua del
torrent de sa Coma, d’eres de batre, de rotlos de sitja i
barraques de carboner, de construccions destinades a
abastar-se d’aigua (pous de sa Coma i sa Bassola), de
cases de neu, etc.

L’altitud i la varietat dels vessants de la finca fan
que hi siguin presents la majoria d’espècies de flora
silvestre de la serra de Tramuntana. Hi destaquen
especialment les plantes d’alzinar (Cyclamini balearici-

Quercetum ilicis), de carritxar (Smilaco balearicae-
Ampelodesmetum mauritanicae), de penyals i d’alta
muntanya.

L’aïllament, el relleu abrupte, la diversitat de
paisatges i el bon estat de conservació fan que moltes
espècies de fauna de la serra de Tramuntana també hi trobin
refugi. D’entre totes destaca l’avifauna amb espècies de
gran bellesa: el voltor negre, diferents rapinyaires, petits
ocells de bosc i gran quantitat d’espècies migratòries i
hivernants.
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Hem quedat pel capvespre, no molt tard, ja que
l’edat dels protagonistes de la xerradeta d’aquest mes
aconsella que no s’allargui massa. Ens han dit que madò
Apol·lònia darrerament ha estat un poc flaca de salut i no
convé cansar-los excessivament. Ens reben a ca seva, just
a l’entrada del poble per la carretera de Santa Margalida.
Estan acompanyats d’una filla, na Catalina, que de tant
en tant els refresca una memòria que ja té molts de buits o
puntualitza segons quines afirmacions. L’amo en Xesc
està assegut al voltant d’una taula i ella, un poquet
apartada, seu en una cadira i s’entretén cosint uns pedaços
que ens diu que seran per a les matances.

P. L’amo en Xesc, què ens podríeu dir què nomeu?
R. Jo nom Francesc Mas Mestre.

P. I vós madò Apol·lònia?
R. Apol·lònia Carbonell Pastor.

P. I què sabeu quants d’anys teniu?
R. (madò Apol·lònia vacil·la una miqueta). No sé si són
noranta-un o  noranta-dos... (l’amo en Xesc respon
immediatament). Noranta-dos, en té.

P. Madò Apol·lònia, a veure si feim el cap viu, arribau
als cent anys i vos farem una festa!
R. Ja ho crec!

P. I vós, l’amo en Xesc, quants en teniu?
R. Noranta-tres; i si hi arrib el mes que ve, pel novembre,
en faré noranta-quatre.

P. I on nasquéreu, l’amo en Xesc?
R. Vaig néixer a
Ariany.

P. O sou arianyer?
R. A la possessió de
son Bacs, vaig néixer,
que queda en el terme
d’Ariany, l’any 14.

P. I vós, madò
Apol·lònia?
R. Jo vaig l’any 16, a
ca nostra, al carrer
Major, davant ca l’amo
en Pere Antoni Blanc.
Hi havia botiga, hi
venien espardenyes, vi.

P. Hi vàreu estar molts d’anys a son Bacs, vós?
R. No! Vàrem venir cap a Maria i ens estàrem a la casa
del cap de cantó de na Margalida Punxa. Ens hi estàrem
uns anys i allà hi va néixer el meu germà Miquel.
Llavors anàrem cap a son Gili, cinc anys més,  i de son
Gili a son Cloquis.

P. Com és que vos mudàveu tant?
R. Perquè munpare i mumare se’n cuidaven la finca, feien
d’amitgers. A son Cloquis ens hi estàrem tretze anys.

P. I d’aquí vos deu venir el sobrenom de l’amo en Xesc
de son Cloquis?
R. (Riu) Exacte!

P. I vós Madò Apol·lònia sempre vàreu viure allà
mateix?
R. (l’amo en Xesc contesta immediatament) No, quan ens
casàrem anàrem a viure a Bunyola i ens hi estàrem tres
anys i un parell de mesos. Estàvem a s’Estremera vella,
de majorals.

P. I a quants d’anys vos casàreu?
R. (contesta l’amo en Xesc) Vint-i-sis.

P. I quants d’anys festejàreu?
R. Dos anys o tres. (se gira cap a ella i li diu ben expressiu:
“Te’n recordes tu?)

P. Què féreu molta festa, pel casament?
R. Férem una festa al cine (la filla li matisa “No, mumpare,
això va ser quan casàreu la filla. Vós, féreu la festa aquí,
quatre galletes i ja va estar”). Tens raó, férem poca cosa
i l’endemà a fer feina.

Sa Xerradeta amb... L’amo en Xesc i madò Apol·lònia,
el matrimoni més vell de Maria

L'amo en Xesc i madò Apol·lònia actualment

L'amo en Xesc de jove
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P. No anàreu a Lluc?
R. (respon madò Apol·lònia) No! A Lluc hi anàrem, però
ja va ser molt més tard.

P. Recordau quin capellà vos casà?
R. (no se n’acaben de recordar i la filla treu el nom de
don Macià) Don Macià devia ser.

P. I de Bunyola?
R. De s’Estremera vella tornàrem a Maria i anàrem a parar
a Montblanc uns anys i de Montblanc a la granja des Pujol
on hi vaig estar set anys.

P. I aquesta casa on som de quan és?
R. Quan ens casàrem, l’any quaranta la vàrem arreglar, ja
que només tenia l’aiguavés de davant.

P. Quants de fills teniu, madò Apol·lònia?
R. Dues filles.

P. Dues filles; segur?
R. (riu)

P. I de néts?
R. Quatre, dos de n’Apol·lònia i dos de na Catalina.

Fent teler
P. I renéts?
R. També, n’hi ha un parell, el més gran ja té vuit anys i
el més menut de setze mesos, n’Andreuet! (Contesta madò
Apolònia) Tornam massa grans, jo de la gent jove, ja no
conec ningú.

P. I en el camp, l’amo en Xesc, com vos guanyàveu la
vida?
R. He fet un poc de tot. He fet de conrador, he tengut
animals. Quan vaig estar a la granja des Pujol començàrem
posant-hi vedelles i al cap de poc se’n moriren un parell.
Me’n record d’això. Llavors posaren els porcs.

P. Vénga, madò Apol·lònia que ara vos toca a vós. Què
feia una dona com vós, a més de cuidar els al·lots, per
ajudar a omplir boques?
R. Feia telers. Na Paca mos duia el gènere, corretgeta
més ampla o més estreta i amb una alena, un martellet i
tatxetes, da-li que da-li!

P. Devíeu fer una bona entradeta!
R. (tota ufanosa) Llavors, anàvem bé nosaltres.

P. Anàreu a escola l’amo en Xesc?
R. No hi vaig anar gaire. Jo venia de son Cloquis a peu i
anava a classe amb un guàrdia civil retirat que li deien
don Francisco Nadal, que estava en el carrer Major en
una casa que hi ha venint de Roqueta, que feia cap de
cantó. Hi vaig anar uns quatre anys, fins als catorze. Li
pagàvem tres pessetes cada mes. Record que me
compraren una bicicleta per anar a escola i tots els germans
la volien i el meu germà Tomeu, el major, els diumenges
la volia per a ell.
(contesta madò Apolònia) Jo vaig anar a Ca ses Monges.
No hi havia altra escola. Llavors ja no hi vaig anar més.La parella amb la seva filla Catalina
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P. Ara l’amo en Xesc ens heu de dir com va ser que vos
fixàreu amb madò Apol·lònia?
R. Com que jo ja tocava la guiterra i a ella això li
agradava...

P. I qui va envestir primer?
R. (rialles) Jo. Jo la vaig anar a cercar a ca seva. I ella no
em va dir que no.

P. Però vós, ja devíeu suposar que diria que sí.
R. (tot seriós)No! Jo no li havia demanat, encara, però
m’ho vaig pensar.

P. Així que vós éreu sonador de guitarra; i on se feien
els balls?
R. Els fèiem per sa Raval, sobretot per les matances.

P. Qui vos n’havia mostrat de tocar la guitarra?
R. Hi havia el meu
cunyat, en Pep
Gurilla  que en
sabia i tocava amb
un parell i jo des de
son Gili, anava per
sa Serra a
aprendre’n amb
ells. I en temps de
f i g u e s
o r g a n i t z à v e m
ballets. Primer hi
anava, cantava i feia
mamballetes i més
tard mumpare em
comprà una
"guiterra". Un dia
que va anar a Palma
es va presentar amb l’instrument i jo per sa serra darrere
els Gurilles i amb l’amo en Rafel Juanaino, en vaig
aprendre. I més endavant jo me’n vaig comprar una de
nova.

P. Ara veim madò Apolònia perquè és que vos agradava
tant aquell jovenet. Sonador de guitarra!
R. No, i jo no era ni cantadora ni balladora. No he estat
mai de la “juerga”, jo (intervé l’amo en Xesc). Veis aquella
figura d’aquell home amb una "guiterra" (ens mostra una
petita escultura que representa una guitarra). Me la
regalaren en homenatge que em feren a son Ferriol.

P. Quan va ser que vàreu començar a acompanyar en
Biel Caragol i l’amo en Gori de sa Serra amb la vostra
guitarra?
R. No me’n record quan va ser. Per devers son Cloquis
amb en Biel que cantava i l’amo en Gori que tocava el
pandero ens ajuntàrem tots tres i anàrem set o vuit  anys
per Sineu, per Maria i pels pobles dels voltants a sonar,
cantar i ballar. També hi venien les filles d’en Biel Caragol
que sortien a ballar.

P. I cobràveu res per sortir a tocar i a ballar?
R. Poc, cobràvem poc.

P. També sabem que heu anat a tocar i a cantar fora
de Mallorca.
R. Sí fosca! A Alemanya vaig tocar i cantar i vaig guanyar
el primer premi mundial (ho remarca), mundial, però!
Érem trenta-tres els mallorquins que hi anàrem, i jo tot
sol, damunt d’un escenari, enmig d’un camp de futbol.
Va ser l’any vuitanta-cinc. Vaig pujar amb la ximbomba i
els altres m’acompanyaven. Jo davant cantant i ells fent
d’acompanyants. I quan vàrem acabar que baixàvem de
l’escenari totes les al·lotes només me donaven besades.
Me’n record que vaig telefonar a Maria i quan me sentiren
em demanaren si no estava bé i jo que els deia que
telefonava de content que estava i no me sortien les
paraules de l’emoció. I em donaren aquell diploma (ens

Tocant la guitarra

Madò Apol·lònia i les seves germanes
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mostra orgullós un diploma escrit en alemany, que
certifica el primer premi d’aquell certamen).

P. I vós, madò Apol·lònia, on heu estat?
R. Jo no som passejadora. No he sortit mai de Mallorca.

P. Heu tengut altres
reconeixements, no és
ver?
R. Sí, a més de
l’homenatge de son
Ferriol, també me’n feren
un a Maria i un altre a la
Misericòrdia, a Palma i
em donaren un diploma de
Popular de la COPE, a
Inca.

P. I on més heu actuat?
R. A Sicília, Itàlia. i a
París, a França. Vaig pujar
a la Torre Eiffel. Damunt
aquesta torre jo hi he sopat. Mirau si és grossa aquesta
torre que els cotxes hi poden passar per davall. També
vaig anar a tocar a Menorca.

P. Madò Apol·lònia; quan l’amo en Xesc se n’anava
per amunt i per avall a cantar i a sonar, què vos duia?
R. Sempre queia qualque capsa de galletes i de dolços.

P. I totes aquestes cançons que cantàveu, qui les vos
havia mostrat?
R. D’aquí i d’allà, i de sentir-les cantar als altres. Quan
anava a tocar amb els Gurilles va ser quan en vaig aprendre
més.

P. Què heu fet amb la guitarra, l’amo en Xesc? A qui
n’heu mostrat, vós?
R. La "guiterra" l’he regalada a en Xisco, el nét, però no
n’he ensenyat a ningú.

P. La sap tocar?
R. Un poc (es posa a riure). La té per sa Raval.

P. Quan s’acabà la guerra l’amo en Xesc, tot just casat,
la gent devia anar magra; devien ser temps durs?
R. La gent sobrevivia com podia. Es conformava amb
poc perquè els tords volaven baixos.  Hi havia pocs
doblers. La gent anava a jornal, sobretot. Jo em vaig llogar
per fer clots, per sembrar-hi ametlers i figueres. Me’n
record que amb l’amo en Pere Feineta, que encara és viu,
vàrem segar una quarterada de faves a dins s’Alqueria
Blanca, en un dia. Amb les falçs. Al costat hi feien feina
unes dones de Santa Margalida, al cap davall de son Perot.
I aquelles dones que només ens cridaven “Eh, no faceu

tanta via”, per veure si frenaríem una mica. Anàvem a
escarada. A deu pessetes la quarterada ens varen pagar.

P. Què hi havia damunt la taula?
R. Molt de trampó a l’estiu i faves a l’hivern i unes
matances d’un porc que havia de durar tot l’any. Quan no
eren els ossos, era la xulla, quan no eren els potons, eren
les orelles. Tot s’aprofitava.

P. Vós, que ja en duis molts a l’esquena què vos sembla
com va el món?
R. Jo ja he vist de tot. Però crec que les coses no van
malament. És vera que hi ha coses que no són guapes.
(Madò Apol·lònia, matisa) Ell no surt gaire ja. Només
veu la televisió. (i ell continua) Cada dia.

P. Com passau el temps, ara?
R. No faig res. Jugam a cartes amb na Catalina a vegades,
i també llegesc (ens mostra un llibre de gloses del glosador
“Panderer” de Santa Margalida). La vista la tenc bé.
Llegesc sense ulleres.

P. I vós, madò Apol·lònia?
R. Jo, mans aplegades (riu). Vaig caure no fa gaire, i no
puc fer moltes coses. Això sí, menj de tot i no m’han
privat res mai.

P. Què vos va semblar que vos posassin un carrer amb
el vostre nom, l’amo en Xesc?
R. Vaig estar molt content. No m’ho pensava mai.

El temps passa volant i la parella ja fa temps que parla i
ens conta coses. Demanam a l’amo en Xesc que ens canti
una cançoneta que recordi, encara que sigui sense cap
acompanyament musical. I parteix, voluntariós, amb
aquella veu aguda, seva, tan característica, a enfilar una
tonada de batre.
Però s’ha d’aturar,
perquè l’edat ja no
perdona ni a una
persona com ell. I
en lloc de cantar-la
ens la recita.
Els deixam. Són
seixanta-vuit anys
que duen plegats.
Són el matrimoni de
més edat de Maria.
Que sigui per molts
d’anys.

Antoni FIOL
i Joan GELABERT La parella amb un renét
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VA D’ECLIPSIS
El darrer eclipsi que vaig veure va ser un parcial

de lluna; i si no vaig errada crec recordar que va ser el
passat 16 d’agost i com que és una de les coses que més
m’han entusiasmat, ja des de  nina,  això de la geografia
astronòmica (que era el nom que a l’escola, aleshores,
donàvem a aquests fenòmens), el vaig contemplar
d’asseguda, en una cadira, davant el nostre portal, del
començament al final. Des que vaig veure el primer, crec
que no n’ha passat cap ni un, sempre que ho hagi sabut
per endavant, que no hagi vist, tant de sol com de lluna,
encara que m’hagi hagut d’aixecar a les tantes de la
matinada.

Record que el primer que vaig contemplar jo encara
era molt nina, però tenc present, encara,  les explicacions
de la mestra parlant-nos-en. Jo, aleshores, ja llegia el diari
que rebíem puntualment a ca nostra i no parava de repetir
“Vull veure l’eclipsi”, una vegada i una altra i com solem
dir en mallorquí crec que els vaig arribar a fer el cuc de
les orelles malalt. A la fi mon pare digué “Idò duré una
màrfega grossa damunt el terrat (érem en ple estiu) i tu i
ta mare hi dormireu i així ho podràs veure”. Com podeu
suposar jo vaig quedar més contenta que unes castanyetes.
Així ho férem i ben avit ma mare es va condormir; en
canvi jo, com més anava, més deixondida estava, i això
que en aquell temps a les nou i mitja el llum ja feia senyals
que indicava que a les deu s’apagaria del tot. Record
l’emoció que vaig sentir de veure aquell meravellós
espectacle i que de llavors ençà no me n’he perdut cap
que jo recordi. Els de sol mirant amb un vidre fumat per
una espelma, així com les “Llàgrimes de Sant Llorenç”.
D’aquestes en record un any que anunciaven que serien
espectaculars i  vaig comentar al meu marit des d’on creia
que es veuria millor. Ell em contestà que podríem anar
passejant fins a Roqueta i que des de damunt l’era tendríem
un cap de visió magnífic. Així ho férem. Traguérem unes

cadires i va ser memorable. Retxes del nord cap al sud,
de l’est cap a l’oest, etc.; retxes per totes bandes i com
més anava més reprenia. Ens hi estàrem unes horetes. I jo
satisfeta. Però d’eclipsis de sol anul·lars o totals no n’he
vist cap mai. La meva mare em contava que ella de petita
sí que n’havia vist un de total. Va ser un mes de juliol,
quan tothom batia a l’era amb les bísties. En aquella època
ningú no sabia res; de gent amb coneixements de lletra,
poca. Així que devers les dues del capvespre, quan el sol
més alt i potent estava, las claror començà a disminuir a
poc a poc. S’enfosquí tant que hagueren de retirar les
bísties de l’era. Com que a dins el poble no hi havia cap
casa que no tengués la seva soll amb porcs i un galliner
amb gall i gallines, cap a les tres aquestes s’havien colgat
i  partiren a escainar, mentre els galls cantaven a les totes,
de tal manera que la gent pensava si arribava la fi del
món.

També mon pare em contà que un dia s’escampà la
nova que tal vespre la lluna se taparia i tot el poble anava
alarmat, perquè més de dos hi afegien que la terra
tremolaria i les cases s’esbucarien. Com que sa mare era
molt poruga, per evitar que la casa els caigués al damunt
i els colgàs a tots, digué que no volia dormir dins la casa.
Entre tots tragueren una màrfega grossa i unes flassades i
com que en el corral hi tenien una figuera molt grossa i
estufada, ella i els cinc petits que tenia passaren la nit
allà. Ja vos podeu imaginar que després de moltes titeres
i cabrioles, aquelles cinc criatures s’adormiren mentre ella,
asseguda en una cadira, i amb el rosari la mà, passant una
part de rosari darrere l’altre no pipellejà fins a la fi d’aquell
eclipsi. Això sí, la por, veient que no passava res de res, li
fugí per a sempre.

Jo, com he dit, no n’he vist cap de total, ni
d’anul·lar. Per ventura que d’aquí abaix ja no en vegi cap
d’aquests, però qui sap si de més amunt, sí que en pugui
veure qualcun; qui sap? Déu vulgui que així sigui.

Francesca Mas Ximenis

AGRUPACIÓ DE VOLUNTARIS DE
PROTECCIÓ CIVIL DE MARIA DE LA SALUT

El passat Diumenge dia 5 de Octubre va tenir
lloc a Sant Francesc de Formentera la Diada dels
membres de Protecció Civil de les Illes Balears. Maria
de la Salut hi va esser representada amb els voluntaris
de l’Agrupació de voluntaris de protecció civil de
Maria de la Salut.

La Diada va constar de diferents activitats.
S’obrí amb la conferència, El Voluntari davant de
l’Emergència, a càrrec de la Sra. Maite Ferrero
Hernández. A continuació va tenir lloc un simulacre
de rescat amb l’helicòpter del servei d’emergències i
varen acabar els actes amb un dinar de germanor on
asistiren voluntaris de les quatre illes, representants
del servei d’emergències i les autoritats.
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Com ja és habitual i tradicional, enguany, el passat
divendres dia 24 d’octubre, la Junta local de l’Associació
Espanyola contra el Càncer, de Maria, celebrà el sopar
anual en el Restaurant Ses Torres d’Ariany.

La participació va ser nombrosa. Hi assistiren prop
de tres-centes persones. Tenguérem entre nosaltres la
presidenta de l’AECC de les Balears, la senyora Teresa
Martorell.

A la rifa que se celebrà al final del sopar es
repartiren uns 130 regals donats per diferents entitats
bancàries, comerços, empresaris, bars, restaurants i
persones particulars.

Gràcies a tothom  per la vostra col·laboració i que
l’any que ve no n’hi falti cap.

Els membres de la Junta Local de Maria de la
Salut

SOPAR DE LA JUNTA LOCAL DE MARIA DE L’ASSOCIACIÓ
ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER.
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Sisràdio.cat comença una nova etapa a
través de les ràdios locals de Capdepera,

Esporles i Porreres

L’emissora ha ampliat, a més, la seva

programació
Sisràdio.cat, l’emissora hereva de Som Ràdio, ha
començat una nova etapa de la seva història. La ràdio,
que emetia fins ara només a través d’internet, ha arribat a
un acord amb diverses emissores locals per difondre la
seva programació en obert. En concret, sisràdio es podrà
sentir, a partir d’avui mateix, a través del 107.5 de la ràdio
d’Esporles i a partir de dilluns que ve a través del 107.3
de Ràdio Porreres i del 107.5 de Capdepera Ràdio. Aquest
fet significa una passa important en el procés d’expansió
de l’emissora, que a partir d’ara arribarà a més gent en la
seva tasca de foment de la llengua, la cultura i els artistes
que s’expressen en català.

A més, coincidint amb aquest bot qualitatiu, l’emissora
renova la seva programació amb programes nous que
seguiran la mateixa línia que ha seguit fins ara sisràdio.cat:
la promoció de la música en català i dels grups de les Illes
Balears, el suport a la cultura i als creadors culturals, la
informació sobre la realitat de les Illes Balears dins l’àmbit
dels Països Catalans i la promoció del debat i la reflexió
sobre la nostra realitat política, social i cultural.

Som i Serem Ràdio va ser creada l’any 2006 en substitució
de la desapareguda Som Ràdio, emissora institucional
tancada pel govern de Jaume Matas. La nova ràdio va ser
creada a través d’internet sota l’impuls de la Plataforma
Som i Serem Ràdio, amb els objectius de promoure la
música en català i els artistes de les Balears. El pas a la
ràdio convencional significa la consolidació definitiva del
projecte.

Dos projectes finals del màster MA ISCA
de la UIB, edició 2006-2007,

han obtingut el segon i el tercer premi al
festival ArtFutura 2008

ArtFutura ha atorgat també el Premi Especial
Escoles al MA ISCA

www.artfutura.org

El festival ArtFutura 2008 ha premiat dos curts del MA
ISCA, Grunt, de Jordi Coll, i The Mostrejo, de Pep Lluís
Lladó, ambdós, projectes finals del màster, edició 2006-
2007, desenvolupats a la Universitat de les Illes Baleares.

El jurat d’ArtFutura 2008, el festival de cultura i
creativitat digital de referència a Espanya, ha atorgat el
Premi Especial Escoles al master MA ISCA de la UIB pel
bon nivell dels seus treballs.

La dinovena edició d’ArtFutura ha tingut lloc del 23 i al
26 d’octubre de 2008, amb un extens programa que
explora els projectes més importants del panorama
internacional del new media, el disseny d’interacció, els
videojocs i l’animació digital.

The Mostrejo, de Pep Lluís Lladó

Na Shiva recollint el seu obsequi



FENT CARRERANY -     (236) Novembre 2008

BULLIT DE NOTÍCIES
12

BUNYOLADA
Com a mínim sabem que hi ha dos col·lectius que

això de la festa de les Verges i els bunyols no els passa
per malla. Són els nins de l’escola i els majors de la Tercera
Edat. A l’Escola ja és tradicional que els nins i els mestres
facin la preparació de la pasta i que a l’escola mateixa es
fregeixen els bunyols. Ben ensucrats i encara calentets
són repartits entre les criatures i els mestres i no en deixen
ni les miques. A la Tercera Edat tampoc no ho deixen de
banda i els associats hi van a cercar-los i se’ls enduen a
ca seva.

UNA DETENCIÓ A L’AEROPORT DE MADRID
No és gens agradable haver de posar notícies com

aquesta, però tota la premsa estatal s’ha fet ressò de la
detenció, a l’aeroport de Barajas, d’una parella que duia
amagat uns quants kg. d’estupefaents. La premsa afegia
que la parella eren veïnats de Maria de la Salut i que havien
passat a disposició judicial. Ja no era la primera vegada
que el nom de Maria sortia als mitjans de comunicació, ja
que a començaments del mes d’octubre els diaris també
parlaven de la detenció d’unes quantes persones, entre
elles dues de Maria,  per cultivar plantes de marihuana.

HA COMENÇAT LA TEMPORADA DE BOLETS
Les plogudes d’aquest passat mes d’octubre han

activat l’aparició dels desitjats bolets i de les espècies
estrelles dels nostres boscos: els esclata-sangs, els
picornells, les gírgoles, etc. Els afeccionats ja s’han calçat
ben calçats i han sortit a omplir paners.

I ja que parlam d’aigua, el nom de Maria també
sortí als informatius, ja que dissabte dia 25 d’octubre
diversos observatoris del nostre poble recolliren més de
cinquanta litres. Una bona quantitat que s’havia repetit i
que es tornà repetir unes quantes vegades al llarg del mes.

SOPAR A CAS PADRÍ TONI I PRESENTACIÓ DE
VINS

Aquest passat mes d’octubre al Restaurant de Cas
Padrí Toni es presentaren els vins dels cellers Galmés i
Ribot. Aquests cellers margalidans, però amb vinya dins
el nostre terme presentaren una selecció de la seva
producció, destacant a més dels ja tradicionals i coneguts
el Som Blanc. Aquest sopar presentació de vins al
restaurant de Maria no és el primer que es fa, però és una
bona oportunitat per donar a conèixer als afeccionats
mallorquins uns productes que no desdiuen gens en un
bon menjar. I si es fa amb un sopar en aquest restaurant
encara millor.

OLI DE ROQUETA
Al diari Última Hora, aparegué, aquest passat mes

d’octubre, una referència a l’oli que des de Roqueta
elabora i envasa Antoni Gelabert i que cull en oliveres
sembrades dins el terme de Maria. La notícia, escrita per
Mateu Cladera, parlava de les excel·lències i de la qualitat
d’aquest oli i que enguany ja quedaria envasat a la mateixa
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finca de Roqueta. La producció, que ja es comercialitza
amb certificat de denominació original sembla que satisfà
els experts. La nota parlava de l’acidesa de l’oli i de les
característiques del gust i del color que presenta aquest
vi.

AMPLIACIÓ DEL CEMENTERI
En un plenari celebrat aquest mes passat

l’Ajuntament aprovà, per unanimitat de tot el consistori,
el plec de clàusules que han de permetre dur endavant
l’ampliació del cementeri municipal.

Aquest projecte ha de permetre construir 35
panteons nous amb vuit nínxols cadascun. També es
preveu adequar un espai per a la construcció futura d’un
tanatori que resolgui els problemes actuals de conservació
dels difunts i el posterior desplaçament a altres municipis.
Els terminis per dur endavant les obres un coip
començades és de set mesos i el pressupost puja a més de
500.000 •.

VISITA DEL CONSELLER DE COOPERACIÓ
LOCAL DEL CONSELL DE MALLORCA

Dimarts dia 7 d’octubre el Conseller de Cooperació
Local del Consell de Mallorca, Miquel Rosselló,
acompanyat de Joan Font, visità el nostre poble per saber
les necessitats d’inversió que tenim i la col·laboració del
Consell en els Projectes d’Obres i Serveis per al proper
any. Acompanyat pels
representants de les diferents
forces polítiques, el conseller
confirmà que les prioritats seran
per al condicionament de les
voravies urbanes, l’arbrat i
l’asfaltat de carrers, alguns dels
quals necessiten una vertadera mà
de metge.

LA PRESIDENTA
BALEAR DE L’ASSOCIACIÓ
ESPANYOLA CONTRA EL
CÀNCER I EL SEU
CASTELLÀ OMNIPRESENT

Som els primers que davant
d’una activitat absolutament
altruista i generosa com aquesta hi
solem posar la mà, la nostra
presència i ens en feim ressò
perquè tengui un seguiment
multitudinari. Però també ens
podem permetre dir que la

presidenta balear que presidí el sopar, la mallorquina
senyora Teresa Martorell, en el seu breu parlament, no es
dignà dir ni una sola paraula en la nostra llengua als
assistents. Com si d’un sopar celebrat a Madrid es tractàs,
la llengua de la majoria absoluta dels assistents fou
ignorada i bandejada per la presidenta. Llàstima que tant
d’altruisme no deixi ni un raconet per a la llengua pròpia
del seu país i dels seus avantpassats.

Això sí, un deu per als membres de l’Associació
de Maria els quals gràcies a la seva entusiasta dedicació
aconseguiren que el sopar fos multitudinari i que
nombroses empreses i particulars donassin regals que
foren rifats entre els assistents, cosa que permeté que la
recaptació fos encara millor.

UN ARTICLE SOBRE L’OBRA DE JAUME
SABATER “LLAMPINER”

Al suplement cultural del Diari de Balears del
dissabte dia 11 d’octubre sortí un article de l’especialista
en art Josep Carles Romaguera sobre l’obra de l’artista
plàstic marier Jaume S. Sabater. A partir de l’exposició
col·lectiva del Casal Solleric on en Jaume hi tenia una
participació destacada, el crític passava a analitzar l’obra
actual d’en Jaume i en feia un repàs on parlava dels
fonaments de la seva obra i l’evolució que aquesta havia
experimentat al llarg del temps.
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DEMOGRAFIA

          HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 9 a 14 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16.30 a 20.30 hores.
UNITAT SANITÀRIA:
de 9 a 15 hores.
BIBLIOTECA:
Dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 17 a 20 h.
Dissabtes: de 9 a 12 hores.
PARC VERD:
DILLUNS, de 9 a 13 hores.
DIMARTS I DIJOUS, de 16 a 20 hores.
DIMECRES I DIVENDRES, de 10 a 14 hores.
DIUMENGE, de 10 a 13 hores.

LÍNIA MARIA-HOSPITAL-MANACOR:
(De dilluns a divendres)
Sortides Maria: 7.55, 10.30 i 14.45 hores
Sortides Manacor: 11, 13.40 i 18,05 hores

PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE SINEU:
Polígon de Sineu                                    971520203

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT                                 971525002
                                                                (Fax)
971525194
                                            Policia Local 971100112
BIBLIOTECA                                    971525688
UNITAT SANITÀRIA                       971525463
                                     (cita prèvia)   902079079
APOTECARIA 971525020
OFICINA DE CORREUS 971858061
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax) 971525083
ESCOLA DE BAIX 971525252
LOCAL TERCERA EDAT 971525564
POLIESPORTIU MUNICIPAL 971525457
PARRÒQUIA 971525033
GESA: AVARIES 902534902
SOREA,                     Servei d''aigua 971644004
                                    Avaries 971644006
EMERGÈNCIES      112
BOMBERS            085
HOSPITAL MANACOR Informació 971847000
                                            Urgències 971847060
                                            Cita Prèvia 971847100
HOSPITAL D'INCA 971888500
AMBULATORI D'INCA 971502850
URGÈNCIES A TOTA L'ILLA       061
SON DURETA (Centraleta) 971175000
AMBULÀNCIES S.S. (Inca) 971502850
AMBULÀNCIES 971200362
RECAPTACIÓ TRIBUTS CAIB (Inca) 971505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA (Inca) 971505150
MANCOMUNITAT DES PLA 971830441

.
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: ENS HAN DEIXAT:

Que descansi en pau

Bernardí Matas Mas, morí el passat dia 5 d'octubre a l´edat de
78 anys. Vivia al carrer Femenies, número 38.

 José Luís Muñoz Losa i Magdalena Barceló Fons es
casaren  al nostre poble el dia 3 d'octubre.

Pere Antoni Quetglas Castelló i Juana Ana Mir
Rosselló es casaren al nostre poble el dia 17 d'octubre.

JA L'HAN FETA:

Que el vostre amor no acabi mai

Dos moments més de la bunyolada a l'escola
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El temps
PLUVIOMETRIA
Dia 22 .............. 6 l.
Dia 23 ............ 32 l
Dia 24 ............ 10 l.

TOTAL: 47 LITRES

Temperatura Màxima
34,3º C (Dia 4)
Temperatura Mínima
13,7º C (Dia 30)
Temperatura Mitjana
23,5º C
Mitjana Màximes
28º C
Mitjana Mínimes
18,9º C

MES DE SETEMBRE

BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES
Maria -Sineu-Inca  - Palma Palma- Inca -- Sineu-Maria
06:25    06:40   06:54  07:28 06:09    06:44   06:57   07:25
07:25    07:40   07:54  08:28 07:09    07:44   07:57   08:25
08:25    08:40   08:54  09:28 08:09    08:44   08:57   09:25
09:25    09:40   09:54  10:28 09:09    09:44    09:57
             10:40   10:54  11:28 10:09    10:44    10:57
             11:40   11:54  12:28 11:09    11:44    11:57
             12:40   12:54  13:28 12:09    12:44   12:57   13:25
13:25    13:40   13:54  14:28 13:09    13:44   13:57   14:25
14:25    14:40   14:54  15:28 14:09    14:44   14:57   15:25
15:25    15:40   15:54  16:28 15:09    15:44   15:57   16:25
16:25    16:40   16:54  17:28 16:09     16:44   16:57
             17:40   17:54  18:28 17:09     17:44   17:57
             18:40   18:54  19:28 18:09    18:44    18:57 19:25
19:25    19:40   19:54  20:28 19:09    19:44    19:57  20:25
20:25    20:40   20:54  21:28 20:09    20:44    20:57  21:15
             21:40  21:54  22:28 21:09    21:44    21:57
             22:40   22:54  22:28 22:09     22:44    22:57
BUS-TREN, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
Maria-Sineu-  Inca-   Palma Palma- Inca-  Sineu-Maria
            06:40   06:54   07:33 06:04   06:44  06:57
             07:40   07:54   08:33 07:04   07:44  07:57
08:25   08:40   08:54   09:33 08:04   08:44  08:57  09:25
09:25    09:40    09:54  10:33 09:04   09:44  09:57  10:15
             10:40   10:54   11:33 10:04   10:44  10:57
             11:40    11:54  12:33 11:04   11:44  11:57
             12:40   12:54   13:33 12:04   12:44  12:57
             13:40   13:54   14:33 13:04   13:44  13:57
             14:40   14:54   15:33 14:04   14:44  14:57
15:15   15:40   15:54   16:33 15:04   15:44  15:57  16:15
             16:40    16:54  17:33 16:04    16:44  16:57
             17:40    17:54  18:33 17:04   17:44  17:57
18:15    18:40   18:54   19:33 18:04   18:44  18:57  19:15
             19:40   19:54   20:33 19:04   19:44  19:57
             20:40   20:54   21:33 20:04   20:44  20:57
             21:40   21:54    22:33 21:04   21.44  21:57
             22:40   22:54   23:33 22:04   22:44  22:57

LÍNIA IB-14 CAN PICAFORT-MARIA-PALMA:
Can Pic-Sta Marg- Maria-Palma Plama-Maria-Sta Marg-Can Pic

07:15 07:30 08:35 09:00 10:05 10:15 10:30
10:45 11:00 11:10 12:15 13:15 14:20 14:30

14:50 15:00 16:05 16:30 17:35 17:45 17:55
18:00 18:20 18:30 19:35 19:45 20:50 21:00 21:15
Dissabtes, diumenges i festius:

07:15 07:30 08:35 09:00 10:05 10:15 10:30
14:30 14:50 15:00 16:05 19:45 20:50 21:00 21:15

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

POEMES I GLOSES

15

POSTA EN ELS CIMS

L’hivern domina i el dia és breu,
i són les serres blanques de neu.
La neu blanqueja damunt l’atzur,
alta i callada, d’un somni pur.
La neu tremola d’íntim consol;
la neu, tan freda, somnia el sol.

I el sol l’esguarda, ja moridor,
amb una ullada, tota dolçor.
I la neu, blanca de sentiment,
torna vermella de sol ponent...
Regna un silenci sense respir,
alt, inefable, com un sospir.

La neu apaga sa vermellor,
a la mar fonda ja el sol se’n baixa,
i dins la calma de l’horabaixa
es fon el rastre d’aquella amor.

Maria Antònia Salvà (1869-1958)
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
En l’editorial tractàvem el canvi

de batlia que s’havia produit entre Miquel
Torelló, batle sortint, i Magí Ferriol, batle
entrant.

Fa vint anys José Luís Corresa ens
parlava de la Hipertensió a la pàgina
sanitària.

Miquel Morey parlava sobre l’illa
de Cabrera i la seva intenció de declarar-
la Parc Nacional, en un article titulat “El
poder telefònic de Madriz”.

Casa de la Vila feia un resum del
tractat en les dues darreres comissions de
govern celebrades i del ple de renúncia de
Miquel Torelló com a batle.

Des del balcó de la sala exposava
el discurs de Magí Ferriol en la seva
investidura com a batle.

Sa xerradeta la férem al batle
sortint, Miquel Torelló.

El fonoll i el llorer eren les
protagonistes de la secció “Les herbes”
de Maica Lozano.

Carrerany Esportiu donava
informació del IV trial indoor Mare de
Déu de la Salut, del II campionat de les

Balears Social de ciclisme i de la IX volta a Mallorca per a
veterans.

La secció Feim Carrerany parlava de l’excursió feta a La
Victòria i de la que s’havia de fer al Castell del Rei a Pollença
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Unes noces d’un familiar ens ha duit aquest
passat mes d’octubre a terres d’Almeria. No en
contaria res de manera pública si no fos que, aprofitant
l’avinentesa, passàrem per un poble anomenat Maria,
com el nostre. Jo ja en tenia coneixement de la seva
existència perquè fent el servici militar vaig ajudar
un veí d’aquest poble a rebre i enviar correspondència
de i a la seva família, ja que no sabia llegir ni escriure.
De llavors ençà sempre que he passat a prop, he mirat
si era possible visitar el poble. Però fins ara no ho
havia aconseguit.

A ALMERIA HI HA UN POBLE QUE ES DIU MARIA

Es tracta d’un poble més petit que el nostre,
amb una  població d’uns 1500 habitants que viu
encara de l’agricultura. El dia de la visita era un
diumenge i hi havia un mercat
ben animat amb productes del
camp ben variats. Des d’una
fàbrica d’embotits contínuament
sortien cuixots que els
compradors s’emportaven als
seus cotxes.

El poble està en una
planura a 1200 metres d’alçària
als peus d’una muntanya
anomenada Maria de 2045
metres d’altura que forma part
d’una serra que també porta el
nom de Maria, al nord de la
província d’Almeria. El seu
terme municipal té una extensió
de 221,4 quilòmetres quadrats.
(El nostre en té 33,3). Dins el seu
terme i envoltants hi ha els Parcs

Naturals de Sierra María i los Vélez, i dues ciutats
històriques, Vélez Blanco i Vélez Rubio, en són molt
properes. Tot això fa que sigui una zona atractiva
per programar-hi una visita turística o per fer algun
intercanvi.

Després de prendre un vermutet en un cafè del
poble i una volta pel mercat seguírem el nostre camí
de retorn a casa.

Magí Ferriol
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Qui dies passa ... octubre 2008
Dilluns, 5: Yo soy aquel negrito del África Tropical que
cultivando cantaba la canción del Cola-Cao. La
barrumbada mediàtica constant en què s’està convertint
la darrera legislatura autonòmica del govern del PP a les
nostres illes, em genera, no ho puc negar, una mena de
sensació agredolça que no puc deixar de comentar. Ja en
altres ocasions m’hi he referit, i no puc fer res més que
mostrar-los el meu agraïment per dotar-me de material,
per fer articles, abundant i sempre variat. Les excuses, a
posteriori, ja les coneixeu, poden formar part de la més
considerada galeria d’animalades i exabruptes més
maquiavèlicament perversos i innocents alhora, ja que no
em negareu que floretes tals com: “No em vaig tèmer que
hi feien un xalet” de l’ex-batle andritxol Hidalgo, passant
pel comentari “No sabia dir que no” del gerent Damià
Vidal, al fet de posar mà al calaix públic, per comprar-se
coses per a ell o per als seus, són frases que bé mereixen
ser emmarcades i col·locades a les portes de qualsevol
oficina de l’atur.

Això no obstant, he de reconèixer que allò que jo
em pensava que ja no podia anar més enllà, perquè ho
considerava insuperable, s’ha produït dins aquest mes
d’octubre. Una altra ex-gerent, en aquest cas del CDEIB,
Antònia Ordinas, col·locada directament per l’ex-
president Jaume Matas, que feia pocs mesos ja havia estat
notícia perquè se li reclamava que tornàs de la seva
butxaca  una quantitat de doblers, que no tenien cap classe
de justificants, en ocasió d’un viatge “promocional” a la
Xina, proclamà a tort i a dret, que el problema no existia,
i que tot es reduïa al fet que a la Xina hi ha molta corrupció
i que no li havien donat cap factura, ja que el preu dels
serveis van per sotamà i no s’expressen en certificats
oberts i públics, cosa que explicava la manca de factures
oficials. I afegia que a ella no l’enganxarien en res il·legal
(aquestes declaracions varen ser publicades, si no record
malament fa a penes uns dos o tres mesos). A finals de
setembre, tot just uns pocs mesos més tard, ella i la seva
companya són detingudes i acusades de muntar una xarxa
que cobrava comissions a tothom que tengués relació amb
el CDEIB. I ahir, diumenge, quan degué veure que les
evidències eren massa “evidents”, començà a cantar. La
veu de la seva companya, una famosa soprano que es va
fer un fart de cantar a tota quanta inauguració, fira i mostra,
participava n’Ordinas en representació del CDEIB
(cantava i cobrava, és clar), l’acompanyà.

Y como verán ustedes les voy a relatar las múltiples
cualidades de este producto sin par: Riu-te’n, tu, dels
cants del “negret” del Cola-Cao, aquell que cantava
content i feliç mentre cultivava la seva plantació a l’Àfrica
tropical. El cant de la gerent i de la soprano conduí el
jutge a cavar en el jardí conseller de l’acusada i a trobar

(vejats miracle! que diria l’Eiximenis) enterrada davall
d’unes cols ufanoses, una
capsa de llauna d’aquelles
que fa anys i panys,
contenien la famosa
xocolata en pols. I un cop
oberta, i protegits per una
bossa de fems, 240.000
euros (60 milions de les
antigues pessetes)
aparegueren sanes i estàlvies. Ja ho veis. Com que a la
gent de la meva generació (supòs que n’Ordinas, encara
que un poc més gran, també la hi puc incloure) sempre
ens deien que si bevíem molt de Cola-Cao creixeríem
sans i forts, ella s’ho aplicà al peu de la lletra i per si de
cas, es va fer un raconet a base de “comissionetes” que
anà arreplegant al llarg de la seva vida política..

Lo toma el futbolista para meter goles, también
lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista es
el amo de la pista, si lo toma el boxeador (pum pum)
boxea que es un primor: Seguia cantant el nostre negret
africà. I és clar, per a la nostra protagonista, aquests
“estalvis” de la cosa pública, sempre podien ser el substitut
perfecte de l’energia del cèlebre cacau en pols.

Arribats a aquest punt, però, les rialles m’han fugit
del tot, ja que aquesta cançó, el producte del qual en
cantava les excel·lències i el receptacle que el contenia
formaven part dels mites de la meva infantesa. Mites
associats a la televisió en blanc i negre, de ca’n Jordi; a la
llet en pols del “Plan Marshall” que disfressàvem
precisament amb aquell cacau miraculós; a aquells pots
de llauna, que un cop acabats de buidar usàvem per a mil
coses: per a posar-hi agulles, fil, botons i didals en el cas
de ma mare, per a guardar-hi les galletes Maria, o els
pastissets d’ametlla que es feien pel Nadal... Un món de
records esvaïts per una guarda de pocavergonyes que no
dubtaren a usar i abusar del seu càrrec públic per omplir-
se les butxaques.
Dissabte, 18: Una lliçó d’enginy verbal. Faig cap al Teatre
Principal de Palma a veure El Llibertí d’Eric-Emmanuel
Schmitt. Quan es va estrenar a Barcelona vaig intentar
anar-la a veure, però els dies en què era a la capital
catalana, les entrades estaven exhaurides i va ser
impossible aconseguir-ne. Ja m’havia resignat a perdre-
me-la, quan m’enviaren la programació d’aquest trimestre
del teatre palmesà i la vaig veure sobre els papers. I
l’esperava amb delit, ho confés. Havia llegit unes quantes
crítiques (de gent que em mereix molta consideració)
després de la seva estrena barcelonina i encara que no
coneixia l’obra de l’autor, la fascinació pel personatge
central, Diderot, sobre el qual gira la representació, tot
em duia a gaudir de la posada en escena.
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I va ser una petita meravella. L’autor, agafant el
personatge del filòsof i enciclopedista francès, fa una sàtira
mordaç sobre la distància que separa la dissertació
filosòfica i pensament d’un intel·lectual (un suposat
llibertí, que ha de definir què és la moral), i la seva praxi
diària manifestada en la relació amb la dona, la filla i les
seves amants. Tot un joc dialèctic, marcat per un ritme i
unes actuacions que em feren passar una hora i mitja d’allò
més entretingut i divertit.

Dimarts 28: El tren, una altra vegada. Com que tant
ahir com avui, el capvespre, tenia feines per devers Ciutat,
he deixat el cotxe a Sineu i m’hi he desplaçat amb el tren.
Ahir, dilluns, el viatge va anar com la seda. Avui, un dia
grisot i tapat que amenaça de desfer-se en pluja generosa,
marca la tendència del dia. Agaf el tren de les 16.40. Amb
una mica de sort a les cinc i mitja seré a Palma i la reunió
que tenc a les sis, de dues horetes, em permetrà ser de
tornada per agafar el tren de les 20.09. Com sempre, procur
agafar qualque cosa per llegir. Avui, però, el moment ho
reclama, me’n duc uns exàmens per corregir. Són dues
hores entre anar i tornar que podré aprofitar per avançar
en la correcció. Però el cansament em guanya i el tremolor
del tren, unit a l’escalforeta del vagó, em fan condormir
una mica. Quan obr els ulls, ja som per devers Alaró i les
gotes de pluja xoquen violentament contra els vidres de
les finestres. Aquesta horeta que l’avançament de les
busques del rellotge ens ha pres fa uns dies marquen el
cel a punt de fosca negra. La ploguda és espectacular.
Van passant estacions i jo em moc entre la becadeta i
guaitar com les gotes fan fileres d’aigua que corren
irregulars a través de l’exterior dels vidres de la finestra.
I en un moment determinat em despert, perquè el renou
de la pluja és intens i pronunciat. El tren està aturat a
Verge de Lluc. Crec recordar que el nostre tren no s’hi
aturava en aquesta estació. Em torn condormir i despertar
unes quantes vegades. I mir el rellotge. Entre una cosa i
una altra ja hauríem de ser a Ciutat, fa, com a mínim, deu
minuts. Ara sí que som conscient que el tren està aturat. I
passa el temps i el tren no es mou i a fora cau una aiguada.
Agaf el mòbil i em pos en contacte amb la gent amb qui
m’havia de trobar. Com que l’únic que sé és que estam
aturats els explic que comencin, que si arrib, bé, i sinó,
també. Són les sis. El revisor passa pel nostre costat i ens
informa que el mal temps ha afectat al sistema de control
informàtic i que els trens estan aturats, perquè no espot
garantir l’arribada a Palma. El fantasma de les inundacions
comença a posar nerviós el personal. Qualcú mira de
baixar obrint la porta amb el sistema automàtic prement
el botó que hi ha al costat d’una de les portes. No s’obren.
Un jove s’encara amb el revisor dient-li que a ell, en
aquella hora, l’esperaven per signar un contracte i que no
té forma de posar-se en contacte amb els responsables. El
to, malgrat tot, és respectuós i vol respostes. Les portes

continuen tancades i la gent demana que les obrin per
baixar. El revisor diu que en aquella estació no hi ha parada
d’aquell temps i que no les pot obrir. Se’n va. Al cap d’una
estona qualcú ho torna provar i sí ara s’obren, però ningú
no gosa baixar ja que l’aigua cau a portalades. Com que
el sistema és automàtic, les portes es tanquen. Una dona,
nerviosa, amb la punta del paraigües comença a punyir el
botó de l’obertura automàtica i no deixa que es tanquin.
Torna passar el revisor i li diu que per favor deixi de
prémer el botó, que es carregarà el sistema d’obertura
automàtica. La dona no li fa cas. Un altre demana un taxi
a la porta mateixa perquè el dugui a ca seva; un altre diu
que la llei obliga a compensacions econòmiques a
l’empresa i el jove del contracte segueix demanat
explicacions. El revisor sense perdre massa el nervis
intenta donar respostes i alhora convèncer la dona del
paraigües que deixi de tocar el botonet de la porta.
Aquesta, ni cas. Un xiulet prolongat fa que el revisor li
digui ara en un to més taxatiu que si romp el sistema
tothom quedarà tancat dins el tren i no podrem sortir.
L’altra gent comença a prendre partit. La dona, com si
sentís ploure, cosa que es produeix i amb intensitat a fora.
Ja són les sis i mitja. Fa més d’una hora que estam aturats.
Allò de cada vegada més s’assembla a una Torre de Babel
on cadascú hi diu la seva, es fan bàndols i comentaris,
que a vegades acaben en desqualificacions. De cop i volta
se sent un xiulet i el tren comença a moure’s. I ja no s’atura
fins que entram a l’Estació de Palma. Observ que en sortir,
la majoria comencen a mirar amb cara de pocs amics
aquella dona del paraigües que ràpidament enfila les
escales i acota el cap. Cap dels irats viatgers no passa per
les oficines de reclamacions, sinó que surten esperitats.
Jo, aconseguesc arribar a la reunió vint minuts abans de
tornar a partir, confiant que la tornada sigui normal. Els
exàmens han anat, i tornat. M’hauré de posar a corregir,
en haver sopat.

Joan Gelabert Mas
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El set d’aquest mes d’octubre , un grup d’alumnes
de tercer cicle de Primària de la nostra escola ,van
començar una ruta per Galícia , que es va anar convertint
en una petita aventura. Quan viatjam, gairebé centram
tota la nostra atenció en el que veiem: el paisatge,
l’arquitectura, els monuments, els mercats... tot el que
ens entra per la vista. Basta escoltar el que deim quan
tornam d’un viatge: he vist això, hem vist allò, hem anat
aquí i hi havia tal cosa... És clar que per fer un viatge hi
ha d’haver un itinerari i aquest element no ha faltat, ni
tampoc ha estat poc important. Hi ha altres elements, com
el que menjam, altres llengües, altres costums, maneres
de treballar el camp, activitats industrials i econòmiques,
festes .De tot això i molt  vam trobar en el nostre itinerari.

l’energia eòlica com de la solar o la geotèrmica. També
ens van parlar de la necessitat d’estalviar electricitat i ens
van ensenyar maneres de fer-ho.

Després  vam visitar una indústria conservera a
Viveiro, la ciutat més important de la costa ( A Mariña)
de Lugo, on els alumnes van poder apreciar la feina i
esforç que suposa per a molta gent , el que tots a casa
puguem obrir una llauna de tonyina, i els detalls en el
procés de conservació, com   la neteja,  cocció,
esterilització, i, sobretot, com es treballa en cadena, i les
condicions de feina de la gent.

ESCOLES VIATGERES: RUTA DE GALÍCIA

El primer dia, a cavall  entre els municipis de
Xermade a Lugo i Monfero a A Coruña vam visitar  el
parc eòlic de Sotavento, on els alumnes van poder veure
24 aerogeneradors de ben aprop i fins i tot entrar a dins
un d’ells. La utilització d’energies renovables és un dels
continguts de l’àrea de Coneixement del Medi  a  tercer
cicle. Ens va atendre un personal molt amatent, que ens
va explicar els processos de transformació, tant de

Sense moure’ns de Viveiro, vam anar a dinar al
C.P. Luís Tobío, on els mestres ens van rebre molt bé i
ens van donar molt bon menjar.

Només a dos quilòmetres, ens esperava un bosc
màgic, de conte de fades, l’eucaliptar de “Chavín”, on
tant infants com adults vam tenir els ulls i la boca badada,
així com l’entusiasme ben alt, durant una bona estona.
Vam poder contemplar l’eucaliptus més gran d’Europa,
granots de diferents espècies, rèptils, plantes aquàtiques...I
s’acabà la jornada fent un breu passeig pels penya-segats
de Foz. El sopar i el llit eren a Sarria, d’on havíem sortit
al matí.

I així podria continuar, dia per dia, sense deixar
cap detall de cap ruta, sense deixar cap  contingut,  cap
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concepte, cap topònim.  Realment, els itineraris de tot el
viatge estan escrits i marcats diverses vegades,  i si us
interessen els podeu consultar al quadern de treball dels
alumnes que han fet el viatge. També són a l’escola , en
el programa realitzat per la Conselleria d’Educació i
Ordenació Universitària de la Xunta de Galícia, i a altres
documents.

El que no podreu consultar enlloc, només en les
converses dels viatgers, són els GRANS
APRENENTATGES, els més importants, els de
convivència i maduresa. D’alguns  els papers també en
parlen; però en els retorns, potser no en parlam tant,
enlluernats com estam pels llocs visitats, que ens resulten,
per estranys, exòtics.

Els viatgers han hagut d’acceptar l’autoritat
d’educadors que no coneixien; obeir normes noves;
escoltar amb atenció; han estat solidaris amb els companys
quan ho necessitaven; han estat servicials i han après que
no podem viure només preocupant-nos dels propis
problemes; han vençut la vergonya envers els estranys i

gairebé tot seguit...;  han après a esperar els esdeveniments
amb més paciència; a valorar més el que tenen; a
considerar la diferència com un valor i no com una
amenaça; a adaptar el comportament a cada lloc i situació;
a ser més autònoms en les feines domèstiques; a demanar
ajuda; a acceptar l’ajuda d’estranys... i un llarguíssim
etcètera de valors i capacitats personals i vitals.

Galícia és preciosa, i durant la nostra vida hi podem
tornar quan volguem, fins i tot podem anar als mateixos
indrets. Però  mai no es poden repetir els paisatges humans
que es produeixen en unes circumstàncies i  uns llocs.
Tot el que ens toca viure de relacions personals en
qualsevol moment de la vida és irrepetible i ens dóna
ocasions úniques d’aprenentatge.

Ja ho va dir en José Luís, el coordinador de Galícia:
“Es más importante guardar silencio para que todos
podamos descansar, que aprender que en Galicia hay  Rias
Baixas y Rias Altas.”

Calina Garriga

s’han obert a noves amistats; han treballat en equip; alguns
han lluitat molt amb l’enyorament dels de casa, i han après
que en els sentiments també creixem; alguns s’han
enamorat per primera vegada i  s’han hagut de despedir
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          Per sisena vegada, corredors de Maria de la Salut,
hem participat a la Volta Cicloturista Internacional a
Menorca,  els dies 25 i 26 d’octubre.

Divendres capvespre, Miquel Perelló, Pere Ferriol,
Antoni Castelló, Joan Mas i Pep Ferriol ens reunírem al
Port d’Alcúdia,  per embarcar cap a Ciutadella i després
d’un mogudet trajecte, arribàrem al meravellós Port de
Ciutadella, sobre les 19.00.

 8 VOLTA INTERNACIONAL A MENORCA. OCTUBRE 08

Amb la furgoneta de Pere Ferriol, plena de
bicicletes, anàrem a recollir els dorsals i ens trobàrem en
Marti Monjo i Antoni Font, disposats a participar, per
primera vegada, en aquesta volta cicloturista. Per tant,
set mariandos hi prenguérem part.

L’inici de l’etapa del dissabte, començà a les  09.00
a la plaça Constitució, per visitar i pasar pel , camí d’en
Kane, cap a Mercadal, Ferreries i Ciutadella, ja de tornada
per es Migjorn Gran per, després de 106 km. arribar  a
Maó.

La participació va eser de 320 inscrits, i els ciclistas
d’elit, convidats foren Samuel Sanchez, medalla d’or, als

Jocs Olímpics de la Xina, Chechu Rubiera, actualment
amb l’ASTANA, però molt recordat amb el DISCOVERY
CHANEL, formant equip amb Lance AMSTRONG.

Una vegada ja dutxats un bon dinar ens esperava.
L’horabaixa, la dedicàrem a anar a comprar formatges. Ja
el vespre, per no perdre el costum, des de fa uns anys, a la
Fonda ESPAÑA, d’es Castell. Un soperet de peix i marisc,
per recuperar forces.

Dissabte, l’etapa reina, la muntanya del Toro, dur,
dur però dur, aquesta etapa de 65 km.

A les dues, dinar de cloenda,  lliurament de trofeus
i distints homenatges, els nostres companys, Pere Ferriol
i Antoni Castelló, varen esser distingits, per la cinquena
participació, l’any pasat ho foren en Miquel Perelló i Pep
Ferriol, per tant els “mariandos” som fixos en aquesta
fita.

Per acabar, la temporada de Cicloturisme, els
corredors de Maria, hem participat a 7 marxes de les 12
programades per la Federació Balear de Ciclisme.

Pep Ferriol. Octubre 2008
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CERCANT PLANÍCIA (BANYALBUFAR)

De tornada cap a la Granja.Dinàrem davall una alzina a la finca de S’Erboçar i ens
encalentírem amb un poc de vi i unes herbes dolces.

Haguérem de mirar el mapa més d’un cop.També tenguérem temps de trobar qualque bolet.

Al cap d’una horeta de caminar, una aturadeta i a
recuperar forces.

Deixàrem els cotxes a la Granja d’Esporles i
enfilàrem el Camí d’es Correu


